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d'eijgene handen aller cler hovengemelte hevellhebberen en hunne 
meclehellpers mitsgaclers de twee opgemelte gemaghtighclen en affge
sondenen uijt den Formosaenschen Rade, in het dorp Sinkan op 
heden den 23" September deses jaers 1658. Encle was als geseght 
hij de voorschreven bevellhehberen en hunne meclehullpers onder~ 

teeckent ende ter zijden jacobus Valenteijn en Thomas va.n Jperen. 

CCXXXI. AMBON. 

4 October-2 November 1658. 1 ) 

Ook op Boeroe was een sterk verzet tegen de 0. I. C. geweest in de 
Moluksch-Ambonsche troebelen, waaraan De Vlamingh zoo goed als ge
heel een eind maakte. Maar juist op dit eiland bleef een verzetspartij onder 
den Kimelaha Hafi tot in de dagen van Hustaardt, aan wien het in 1658 
gelukte met een dee! der ,muiters op Boero" tot een overeenkomst te 
geraken. (Valentijn, 2, Ambonsche Zaaken, biz. 211). 

Artikelen ende voorwaarden van reconciliatie, 2 ) val
gens welke de E. Heer Jacob Hustaart, Gouverneur en 
Directeur over de Provintie van Amboina, in name van 
de Vereenigde Nederlandsche Oost-Indische Compagnie, 
item als Stadhoucler van zijn Koninklijke Majesteit, 
Kaitsjili Manclarsjah, Koning van Ternate, in genade 
weclerom aangenomen heeft, na hare rebellie, de Boero
neesche orang· kaja's Kimelaha Hafi, 3 ) Romoboni, 
sengadji Toeban, orang kaja van Liffiali, Papoewa, 
orang kaja van Ilat, 4 ) Oetsman van Loepoe, Roepoe 
van Ptolematta, Goer ende Soeroes van Leliali, 5 ) mits
gaclers de Simaus en Pati's van 't gansch Eiland Boer6. 

Eerstelijk, zoo zweerd, en verklaard de Heer Gouverneur in quali
teit voorsz: in 't reguard van aile gemelte orang kaja's te ratifi
ceeren ende gestand te doen zijn E : brieven van pardon, voor heen 
na 't land van Boero afgeschikt, volgens teneur cler zelver, haar 

1) Uit Valentijn, 2, Ambonsche Zaalu:n, bldz. 211, v.v. 
2) In margine staat: ,Ontwerp van vcrzoening, met kimelaha Hafi". 
3 ) ,Een der snoodste guiten .... uit de huize van Tomagola, en met cen 

dochter van den onthalsden kimelaha Leliato gctrouwd". (Valentijn, t.a.p., 
bldz. 213). 

4 ) Afd. Kajeli op Boeroe. 
5) ? 
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lniden van aile rebellien, misdoen, en hostiliteiten, die zij tegens de E: 
Compagnie en haren wettigen konink Manclarsjah, zoo door aan
leiclinge van kimelaha Macljira, als naclerhand geperpetreerd hebben, 
pardonnerencle. 

Mits welke zij gemagtigde orang kaja's voorsz. dan ook voor 
haren wettigen konink, kaitsjili Mandarsjah, wederom aannemen, 
aan den zelven, encle deszelfs erfgenamen zwerende, ende belovende 
aile trou w, en de gehoorzaamheicl tot in de clood, helijclencle, dat hem 
de volkomene heerschappije over hare Ianden encle volkeren uit sou
verainiteit competeerd. 

Zulx zij ook zweeren encle beloven van mt voortaan gcene poten
taten, 't zij Macassaaren, Boctonneesen, of eenige andere natien, ook 
Madj ira, ofte Calamatta, en hare bevel en niet te zullen gehoorzamen, 
uok met vreemcle volkeren geen contracten aan te gaan. 

Gelijk zij ook zweeren, encle beloven tc zullen zijn, en te blijven 
regte en waare bonclgenooten van de Vereenigde N eclerlanclsche Oost
Inclische Compagnie. 

Item, geen ancleren staclhouder van Koninx wegen te erkenncn, 
tncle gehoorzamen als den jegenwoordigen gouverneur, Jacob Hus
taarcl, en zijn E : toekomende nazaten in Amboina. 

Belovende aan de andere zijde den Heer Gouverneur voorsz. haar 
voorsz. orang kajen met de haare in haar Mohammeclaans geloovc 
ungemolesteerd te zullen Iaten. 

Enc!e gemerkt ten tijcle van dit contract die van de neg·erij Luciela 
nog niet zijn afgekomen, maar als nog ongezincl blijven, zig onder 
haren konink te submitteren, zoo verklaren zij presente orang kajen 
voorsz: die van de voorsz: negerije, encle wie vorders als nog op het 
land van Boero rebel is, neffens aile 's Koninx, en 's Compagnies 
vijanclen, van stonclen aan voor hare vijanden, zweerende ende be
lovende, de zelve met gewelcl te zullen helpen clwingen. 

Item, den kimelaha Tico Racljah, encle Baijkole, bij aldien zij 
binnen den tijcl van een maand naar heclen geen pardon komen ver
zoeken, ende 6p Boero gevonden worden, zoo bet eenigszins mogelijk 
is, bij de kop te vatten, en deE: Compagnie in handen over te leveren. 

Maar indien zulx niet wei konde te wegen brengen, zoo hebben 
zij beloofcl, ende gezwooren, de voorsz. rebellen op Boero nergens 

te aclmitteren, ofte plaatze te gunnen, maar die als vlugtelingen te 
verstroijen, encle altijcl te vcrvolgen. 

Boven clezen allen zoo belooven zij clan nog bij dezen aile de 
negerijen, ofte het volk van clien, die jegenwoordig op Cajeli, ofte 
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elders op 't gansche land van Boero geplaatst, ende gereconcilieerd 
zijn, te zamen te congregeren, en onder een begryp slechts in campons 
vercleeld n1etter woon aan de strand van voorsz. Cajeli 1 ) te brengen, 
zonder van daar buiten ordre van de Heer Gouverneur te wijken, mits. 
dat aldaar t'haerer verzekeringe door de E: Compagnie een vesting~ 
met Nederlands guarnizoen bezet, zal worden belegt. 

Dog zal Toegis Oelo, zoon van den sengadji Toeban, met de 
Manipeesen, die tot heclen haar in Cajeli, ofte elders tot Boero, 
hebben onthouden, wederom met 'er woon naar Manipa keeren, en 
hare residentie nemen onder het campon van Toeban, 2 ) ende zal een 
ider orang kaij, zoo als voorzegt is, geplaatst zijnde, als subaltern 
hoofcl over zijn campon het gezag voeren, zonder dat eenig generaal 
commando bij kimelaha Hafi, onder den naam van salahaccan a), 

ofte iemand anders, op lij fstraffe, zal aangenomen mogen worden; 
maar zal voorsz. kimelaha Hafi tot Boero woonen, als een privaat 

perzoon. 4 ) 

Oak en zal geenig orang kaij, in 't particulier, of generalijk, 
t'zamen vennogen, eenige Macassaren, Maleijers, of andre vreemde
lingen, op haar land te admitteeren, maar bij paresse van groote 
magt, die zij niet zouden kunnen tegenstaan, zoo zullen zij gehouden 
zijn, en blijven den Heer Gouverneur claar van de weet te cloen, 
mits welke clan de Boeroneesen voor vijanden verklaren alle de 
.Macassaaren, ende alle aclherenten van kimelaha 11adjira, oftc 

Calamatta. 
Alle J\facassaaren, l\1aleijers, Boetonders, oak Ternataanen, ende 

Makjanders die van oucls haar op Boero mogten onthouclen, zullen 
in hanclen van de Ed. Compagnie, ende van den Konink gelevercl 
werden, op dat de eene na Macasser, en de andere naar Ternate 
werden gezonclen. 

Ende zullen in conformiteit van het contract tnsschen d'E. Camp• 
en de konink Mandersjah aangegaan, aile nagel-boomen, 't zij klein 
ofte groat, die op Boero nog mogten werden gevonden, moeten 
worden geruineerd. 

Mits welken zij voorsz. orang-kaijen, clan ook zweeren ende 
beloven goede aanwijzinge van alle zoodanige vrugtboomen te doen, 
en gene te verzwijgen, maar zelfs de distructie te helpen bevorderen, 

1) Onze hoofd-sterkte op Boeroe. 
2 ) Zuidkust van Manipa. 
3) Voorheen de titel van een stadhouder van Ternate· op de Ambon-eilanden. 
4 ) Vgl. echter Valentijn, t.a.p., bldz. 213. 
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blijvcnde op den hals geintercliceerd eenige nieuwe aanplantinge te 
doen, zulx zij, orang kaijen, belooven niet bij cler hand te zullen 
neemen. 

Gelijk clan mecle niet gecloogt werden zal, dat imand van voorsz. 
orang kaijen, ofte de haren tot eenige vreemde landerijen buiten 
clit Gouvernement afvaaren, ten zij daar toe van de gouverneur in 
Amboina een pas-brief verleend zal werden. 

Dog zal de vaart naar Amboina altoos vrijelijk zoncler pas-brief, 
of ten hoogsten onder een cedeltjen van 't Nederlands hoofd cler 
fortressen tot Cajeli gelicentieerd blijven. 

Alle slaven, ofte andere perzoonen, hoedanige die mogen wezen, 
't zij uit de Moluccas, Amboina, ofte Banda, gevlugt, en op Boero 
aangekomen, zullen onaangezien haare excusen, die zij mogen komen 
doen, strax aangevat, ende met de allereerste occasie herwaards tot 
den Heer Gouverneur gezonden werden, genietende de Boeroneesen 
daarvoor, slaven zijnde, hoofd voor hoofd 10 realen. 

Aile grof geschut, hoedanig 't mag wezen, zal zoncler vertoef, 
cl'E. Camp" in bewaring ter handgesteld moeten werden, cloch ver
klaren de orang kajen, clat al, wat zij van dat slag hadden, door 
Calamatta is weggevoerd. 

Einclelijk, ende ten laatsten, zoo hebben de voorsz. orang kaijs, 
invoegen als die van Hitoe, beloofd, ende beloven mits dezen, 
continueelijken vier perzoonen uit haarluiden met vrouw en kinderen 
bier aan 't Kasteel te houden, ende te Iaten woonen, de welke aile 
6 maanden door vier andere zullen mogen vervangen worden, encle 
nomineerd de H cer Gouverneur voor de eerste die zullen hebben 
hcrwaards te komen, den broeder van kimelaha Hafi, genaamd 
Capitein Laoet, den sengadji van Loemaite, 1 ) den orang kaij van 
Ilat, ende orang kaij Oetsman. 

Aldus gedaan in Amboina, in 't Kasteel Victoria, dezen 4 October 
1658, was geteekend jacob Hustaart, Antoni van Voorst, A. Umb
groeve, Pieter de Graaf, Abraham Verspreet. Ter zijclen, kimelaha 
de Hafi, Roemaboine, sengadji Loemalte, orang kaja Towaal, 
Hoofcl van Cajeli, Toefoelo, de zoon 7917 2 ) van sengaclji Toeban, 
Pathua, Orang Kaja Llffiali Papoewa, Orang Kaja llat, Oetsman, 
dito van Loepoe Roepoe, orang kaja van Ptolematta, Joeri, orang 

kaja Loliali, Loeroesan van dito, Simau, pati van Talissen. Ter 

1) In het binncnland. 
2) 't Staat er. 
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zijclen stond : t'oirkoncle was geteekencl, Philip du Pree, Secretaris. 
In 't midden stone! geclrukt Compagnies zegel in rood en lack e. N og 

lager stone!: nota! de volgencle orang kaja's hebben 't accoorcl, hier 
voren geschreven, aande stranclen van Cajeli onclerteekencl, op den 
2 November 1658. Was geteekencl: 't merk gestelcl bij orang kaja 
Oetsman, 't merk gestelcl bij orang kaja Bara, 't merk gestelcl bij 
pati Luciela, 't merk gestelcl bij Capitein Laoet, broecler van Hafi, 
't merk gestelcl bij pati Waijsamma. 1 ) 

CCXXXII. AMBON. 

1658. 2 ) 

Onderstaand opschrift werd gevonden op cen ,ccnvoudig grafvormig 
monumentje ..... naast een stccncn paal met 1658". (Sachse, t.a.p.). 

Insula Bonoa per Societatem Euro-inclicam quisiia pro Statiuus 
Confaeclerati Belgii. 3 ) 

CCXXXIII. KUST VAN KOROMANDEL. 

24 December 1658. 4 ) 

Na de verovering van N egapatnam den 23 J uli 1658 (zie hierv66r, bldz. 
123) vie! uit den aard der zaak het een en ander te rcgelen met den naik 
van Tanj ore, die op deze streken nog steeds rechten pretendeerde en deze 
ook tegen de 0. I. C. staande hield, hoewel vruchteloos (zie hierv66r, blclz. 
127. - Balclaeus, Choromandel, bldz. 655. v.: Valentijn, Choromandel, 
bldi. 4). 

1) De meeste dezer namen zijn te vinden bij Valentijn op de kaart van 
,A mboina". 

2) Overgenomen uit F. ]. P. Sachse, Toelichtingcn .... Seran. (Tijclschrift 
van het Aardrijkskundig Genootschap, XXIII, 1906), bldz. 450. 

3 ) Dit is de waarschijnlijk juiste lezing van het opschrift met de volgendc 
vertaling: Het ,eiland Bonoa door de 0. I. C. verkregen voor de Staten cler 
Vereenigde Nederlanden". (Sachse, t.a.p.). - Ook op de Zuidkust van Kelang 
vindt men een dergelijke paal. - Valentijn, 2, Ambonsche Zaaken, bldz. 204, 
stelt de onderwerping van Boano en Kelang nog onder De Vlamingh's tijd 
(1656). - Ik neem bovenstaand opschrift dan ook alleen volledigheidshalve op. 

4) Uit Contractboek II. 
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